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Jednání obecní rady za období
červenec–srpen 2018
Vážení ponikelští sousedé,
v prvé řadě mi dovolte smeknout před výkonem a historickým úspěchem
mladých slečen a žen našich dobrovolných hasičů na mistrovství republiky
v požárním sportu. Dámy, byly jste úžasné a po právu Vám titul mistryň České
republiky náleží! Děkujeme Vám za reprezentaci, díky Vám je Poniklá opět
nejlepší!

A teď už k našemu tradičnímu psaní o tom, o čem diskutovala obecní rada
na svých jednáních. A začneme symbolicky opět u hasičů, podpora putuje nejenom do hasičského sportu (viz letošní investice do výstavby tartanové dráhy
na fotbalovém hřišti), ale naší snahou je tak obnova vozového parku výjezdové jednotky, a proto byl v letošním roce učiněn první krok k získání nové
hasičské cisterny, v červnu byla podána žádost o dotaci do výzvy Ministerstva
vnitra v celkových nákladech 6,5 mil. Kč, z toho požadovaná dotace 2,5 mil. Kč.
Kladné posouzení naší žádosti v letošním roce neočekáváme, ale tímto krokem
o sobě dáváme Ministerstvu vnitra vědět a začínáme sbírat tolik důležité
body do dalších let. Není totiž tajemstvím, že jednotliví žadatelé své žádosti
každoročně opakují a jejich prosby bývají vyslyšeny zhruba až po pěti letech.
Rada obce zhodnotila došlé nabídky uchazečů na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce pod názvem „Přepojení stávající lokální ČOV na st. p.
č. 199/5 k. ú. Přívlaka na obecní ČOV“. V termínu pro podání nabídek zadavatel
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obdržel celkem dvě nabídky uchazečů:
1. 1. jizerskohorská stavební společnost s. r. o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, celková nabídková cena bez DPH
činí 1 814 794,92 Kč.
2. RULF Nová Paka s. r. o., Vrchovina 173, 509 01 Nová Paka, IČ: 26009498,
celková nabídková cena bez DPH činí 1 825 783,76 Kč.
Nabídkou splňující podmínky dané výzvou je nabídka uchazeče č. 1, rada
obce zároveň schválila přidělení výkonu technického dozoru investora panu
Petru Hanušovi na akci „Přepojení stávající lokální ČOV na st. p. č. 199/5 k. ú.
Přívlaka na obecní ČOV“ za cenu 2,5 % z nabídkové ceny, tj. cca 63 740 Kč.
Rada obce vzala na vědomí investice do obecního majetku, konkrétně došlo
k provedení výměny podlahových krytin v obecních prostorech v celkové částce
141 000 Kč, dodavatel Radim Kučera, Poniklá. Výměna podlahových krytin byla
provedena na chodbách v čp. 307 (54 000 Kč), ve školní družině (51 000 Kč),
v knihovně (36 000 Kč). Dále pak některé obecní místní komunikace dostaly
vrchní ochranný postřik, opravy tryskovou metodou provedla firma REACOM
s. r. o. Třebíč v celkové hodnotě necelých 40 000 Kč vč. DPH.
Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy s panem Václavem Rumlem, Nová Paka na zajištění pouťových atrakcí o svatojakubské pouti v příštích
letech, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s možností výpovědi vždy
k 31. 12. daného roku, podmínkou pro uzavření smlouvy je zachování podmínek z letošního roku, tzn. zachování nižších cen za vstup na atrakce, obec
naopak nepožaduje poplatek za zábor veřejného prostranství.
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Rada obce vzala na vědomí informaci o obdržení dotace z Národního programu Životní prostředí na úpravu veřejného prostranství za školou, dotace
1 400 000 Kč a její následné odmítnutí z důvodu zamezení dvojího financová
ní. Úprava tohoto prostoru je součástí projektu, který bude financován z IROP
v rámci zajištění infrastruktury pro základní vzdělávání. V souvislosti s projektem z IROP byla zadána projekční činnost Ing. arch. Markétě Jebavé na pro
story budoucího multimediálního sálu v přístavbě tělocvičné haly, interiérů
chodeb ZŠ za cenu 79 500 Kč. Paní architektka je autorkou zdařilého návrhu
rekonstrukce foyer v KD Kantýna. Dále pak byla zadána projektová dokumentace elektroinstalace ZŠ Poniklá (celá budova), dodavatel ELEKTROS Martinice
v Krkonoších, cena za zpracování 82 000 Kč bez DPH. Mimo projekt IROP byla
zadána drobná rekonstrukce školní družiny v ZŠ Poniklá – výmalba prostor,
drobné sádrokartonářské práce, výměna nábytku.
Rada obce odsouhlasila poskytnutí mimořádného finančního daru ve výši
6 000 Kč organizaci Český červený kříž, Jablonec nad Jizerou na pokrytí nákladů
spojených se studijním pobytem mládeže zaměřený na poskytování první pomoci (akce se zúčastnilo 6 ponikelských dětí).
Krásné babí léto Vám za celou obecní radu přeje
Petra Novotná, místostarostka

Obecní hlásný
Po přesné řeči čísel a usnesení od paní místostarostky si dovolím ještě několik
postřehů dotvářejících obraz dění ve vsi z pohledu místní samosprávy.

Komunikace
Na počátku července byla dokončena letošní největší investice, totiž opravy místních komunikací na Jilmu a za Klárou. Nový asfaltový koberec včetně
nového podloží by mohl nějaký ten čas vydržet a snížit prašnost i hlučnost
v okolí komunikace, jakož i usnadnit zimní údržbu. Má to i svá úskalí, třeba že
pedál plynu se na nových komunikacích poměrně těsněji přimyká k podlaze,
neomezován již přirozenými retardéry v podobě výmolů a utopených svodnic.
Ale to už je zase jiná pohádka…

Chodníky, zastávky, ostrůvek, svítidla
Kdo si chce procvičit jízdu řízenou semafory, může chutě ještě několik
let brázdit silnici z Poniklé do Jablonce nad Jizerou. Oprava je to mohutná,
možná trochu otravná, ale pro naši vesnici ve finále i velmi přínosná. Dobrou
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zprávou je, že většina akcí přímo v Poniklé by měla být dokončena ještě letos,
včetně asfaltování. U křižovatky pod školkou vznikne nový přechod pro chodce
s ostrůvkem (náhrada za přechod u vrátnice býv. přádelny), do výhodnějšího
a přehlednějšího místa se posune přechod u pošty. Rekonstrukcí projdou
také autobusové zastávky, ještě letos Poniklá Pošta (vč. nových opěrných
zdí a rozšíření zálivů), v dalších etapách pak Preložka a Mejto. V součinnosti
s plánovanou výstavbou obecních chodníků také již letos vznikne dílem provizorní, ale jistě funkční chodník od Cementárny směrem do vsi. ŘSD osadí hranu
komunikace obrubníky, zajistí odvodnění budoucích obecních chodníků a provede i provizorní povrch z frézovaného asfaltu.
Do doby, než bude postaven regulérní dlážděný obecní chodník, to bude
řešení, které určitě pomůže zvýšit bezpečnost. Veškeré výše uváděné práce
provádí ŘSD na své náklady, včetně výměny části lamp veřejného osvětlení
a včetně přeskládání dlažby stávajících obecních chodníků.

Kantýna – foyer a nájemce!
V kulturním domě byla dokončena další etapa rekonstrukce, tentokrát
vstupní foyer a šatna. Práce byly provedeny dle návrhu Ing. arch. Markéty Jebavé a podělila se o ně především obecní četa, truhlářská firma Akát a místní
řemeslníci. Nové světlé prostory včetně praktického zádveří konečně odpovída-
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jí důležitosti tohoto veřejného prostoru. Náš kulturní dům tak postupně získává
podobu, kdy se již začíná stávat atraktivním pro případné nájemce. Klíčová
zpráva zní – od nového roku se bude v Kantýně pravidelně vařit pro veřejnost!
Rada obce se rozhodla dát přednost nabídce provozování Kantýny Ponikeláko
vi se zkušeností v oboru, který nabídl pro vesnici nejpřínosnější podnikatelský
záměr, totiž provozování restaurace s poledním menu, občasnými kulturními
akcemi a ochotou sladit svůj podnikatelský záměr s potřebami místních spolků.
Vzhledem k osobě budoucího nájemce věříme, že tentokrát jsme našli toho
pravého a že se všechny ty postupné a nemalé investice do objektu zúročí. Nyní
se jen ladí poslední podmínky dohody a podoba úpravy kuchyně pro denní provoz. Nájemce předpokládá i rozvoz obědů v rámci obce!

Pomník padlým
Akademický sochař pan Kašpar
z Mostku se svojí chotí navázal na svoji
předchozí práci na restaurování pomníku padlým na Přívlace a v srpnu
vyzlatil všechna písmena na obelisku
(obětem první sv. války) i pamětní des
ce (obětem druhé světové války). Tím
je dokončena oprava pomníků padlým
v obou historických obcích, na nichž se
nyní nachází naše ves. Budiž to drobným příspěvkem ke vzpomínce stého
výročí konce strašné války, která roz
orala svět i duši lidstva k nepoznání.
Veřejnou vzpomínku na ukončení
války a na rozpad Habsburské monar
chie plánujeme na 28. října 2018
u příležitosti vysazení dvou lip u ponikelského hřbitova. Jedná se o nařízenou náhradní výsadbu (za letos poražené
dvě nemocné a do silnice zasahující lipky), kterou příhodně pojmeme i takto
symbolicky.

Úpravy v knihovně a družině
Období letních prázdnin jsme využili k drobným stavebním úpravám
ve školní družině a obecní knihovně. Elektroinstalace, drobné zednické práce,
podlahová krytina, výmalba, částečně nábytek. V knihovně byla zbořena jedna
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příčka, čímž vznikne mnohem vzdušnější a příjemnější prostor pro čtenáře,
který přímo nabádá k dnes moderním aktivitám, jako jsou veřejná čtení, Noc
s Andersenem a tak podobně.

Propojení kanalisace z Přívlaky
Ve dnech, kdy čtete tento zpravodaj, je již započata důležitá akce propojení menší čistírny odpadních vod na Přívlace s čistírnou hlavní. Poměrně
náročná trasa tlakové kanalisace vedoucí z Přívlaky korytem Jizery a kličkující
dále mezi bytovými domy u hlavní silnice bude zaústěna do hlavní stoky
v chodníku u skladu bývalé přádelny. Problematická čistírna odpadních vod
na Přívlace bude nahrazena přečerpávací stanicí, veškeré čištění vod bude
probíhat na hlavní ČOV. Dojde tím i ke zvýšení kapacity odvádění odpadních
vod z Přívlaky a možnosti napojovat v budoucnu postupně objekty v širším
okolí nádraží a domu s pečovatelskou službou na obecní kanalisaci. Pokud vše
dopadne, očekáváme v příštím roce obdobnou akci přepojení starší biodiskové
ČOV u Cementárny také na čistírnu hlavní.

Sběrný dvůr
Firma Podhoran Lukov nám dodala dva nové kontejnery na velkoobjemový odpad. Přístupné jsou každou první sobotu v měsíci od 9 do 10 hodin,
v mimořádných případech po domluvě i jindy. Díky kontrole obsluhy nyní na kon-
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tejnery míří to, co na ně z definice skutečně patří. Jejich častější zpřístupnění
pak snad alespoň trochu vynahrazuje jejich umístění jen na jediném místě.
Na sběrný dvůr v areálu obecní čety na zadním dvoře bývalé přádelny lze vedle symbolicky zpoplatněného velkoobjemového odpadu zdarma odkládat
také některý nebezpečný odpad (zářivky, televizory, lednice, mrazáky, barvy,
ředidla, baterie), veškerý tříděný odpad (sklo, papír, plasty, PET, kompozitní
obaly), kovový šrot, elektrospotřebiče a pneumatiky z osobních automobilů
bez disku.

Letní veselí
A snad ještě drobné ohlédnutí za létem… Koupaliště díky tropickému počasí
praskalo ve švech, voda byla výtečná, mnozí návštěvníci z širšího okolí si k nám
našli cestu. I na příští rok je naplánována celá řada vylepšení areálu. Příjemné
chvíle přináší letní kurzy paní Proškové se svým doprovodným programem
od hudby, přednášek, divadla, slavení třeba až k venkovní výstavě dřevěných
hlav. Na příští rok kvůli rekonstrukci školy budou letní soustředění trochu
komplikovanější, ale dohodli jsme se s jejich pořadateli, že to nějak zvládneme.
A vyplatila se i na poslední chvíli provedená změna provozovatele atrakcí
na pouti. Lajterajů bylo požehnaně, snížená cena dodržena, na příští roky to
chceme také tak.
Dobrou mysl lidem a vláhu přírodě přeje
Tomáš Hájek, starosta
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Společenská kronika
Jubilea červenec–srpen 2018

Narození

91 let
Věroslav Šimůnek

Tamara Holubcová
Jonáš Holubec

85 let
Josef Pelc

Úmrtí

80 let
Jiřina Mádlová
Josef Holubec
Božena Řežábková
Helena Havlíčková
75 let
Alžběta Zelenková
Jana Kohoutová
70 let
Jiří Jindřišek
Marie Zelinková

František Mařas
Vladimír Pitrman
Božena Stínilová
Hana Havlíčková

Sňatky květen–srpen 2018
Lýdia Gonová a Bohuš Kotlár
Katarína Kapustová a Petr Václavík
Andrea Krausová a Jan Řehořek
Romana Kázmerová a Marek Skalský
Veronika Machačková a Martin Novotný

Informační SMS obce Poniklá
Nemáte možnost připojení na internet, k vývěsní tabuli je to daleko a obecní rozhlas u Vás není slyšet? Nebo se prostě jen často pohybujete mimo naše
údolí a oznámení o chystaných akcích Vás tak často míjí? Možná právě pro Vás
bude zajímavá nová služba obce Poniklá k lepšímu informování obyvatelstva –
zasílání krátkých textových zpráv do mobilu. Pozvánky na kulturní a sportovní
akce, upozornění na další důležité termíny obecního dění.
Pokud máte zájem dostávat tyto ponikelské informační SMS do svého mobilu, stačí jen napsat z mobilního telefonu, který má být příjemcem zpráv,
SMS zprávu ve tvaru „SMS Ponikla“ (velká malá písmena nehrají roli) na číslo
603 569 389 (T. Hájek).
Stejně tak si budete případně moci odebírání zpráv zase kdykoliv odhlásit
svojí zprávou „stop SMS Ponikla“ na číslo 603 569 389.
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Informační zprávy Vám budou následně chodit z čísla 703 388 657 – s tímto
číslem ale nekomunikujte, to je jen robot.
Spuštění systému proběhne v druhé polovině září, hlásit se můžete již nyní.
Tomáš Hájek

Rekonstrukce obecní knihovny
Milí čtenáři,
během prázdnin jsme začali s rekonstrukcí naší obecní knihovny. Bohužel
přestavba a úpravy potrvají o něco déle, než jsme čekali, a tak bude knihovna
zavřená ještě celé září. Prosíme o pochopení a doufáme, že vás nový vzhled
knihovny mile překvapí.
knihovnice Ludmila Višňáková

Žádosti o prodej obecních pozemků
Jana Pičmanová – část ppč. 102/1, část ppč. 2778 a část ppč. 2779 kú Poniklá
Helena a Jan Šírovi – ppč. 1869, ppč. 193/4 a ppč. 193/3 kú Přívlaka
Vladimír Dobiáš – stpč. 243 kú Přívlaka
Michal Farník – ppč. 1064 a část 1789 kú Přívlaka

11

POD HORAMI

červenec–srpen 2018

KOMUNÁLNÍ VOLBY
Komunální volby 2018 se konají 5.–6. října 2018. V pátek 5. 10. budou
volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu 6. 10. od 8 do 14 hodin. Výsledky budou známy v sobotu 6. října v podvečerních hodinách.
Volit může každý občan v obci s trvalým bydlištěm, starší 18 let. Po
prvé mohou také v komunálních volbách volit občané ze zemí Evropské Unie
s přechodným pobytem. V případě komunálních voleb nelze využít voličského
průkazu a je nutné volit v místě trvalého bydliště.
U komunálních voleb lze volit i napříč jednotlivými stranami. Volič může:
1. Označit křížkem celou stranu – tím dává svůj hlas všem 15 kandidátům
v dané straně a strana získává 15 hlasů pro tvorbu mandátů (je to stejné,
jako by bylo označeno všech 15 kandidátů dané strany malým křížkem).
2. Označit až 15 různých kandidátů z různých stran malým křížkem,
čímž vyjadřuje preferenci těmto konkrétním osobnostem (které pak
při dostatečném počtu hlasů mohou přeskakovat pořadí v rámci strany – je
k tomu třeba více než 10 % preferenčních hlasů nad průměr preferenčních
hlasů pro danou stranu), strana pak pro tvorbu mandátů získává tolik hlasů,
kolik křížků u jejích jednotlivých kandidátů bylo uděleno.
3. Kombinovat maximálně 1 velký křížek s maximálně 15 malými křížky –
přednost potom mají křížky malé, které se počítají podle výše uvedeného
bodu 2. Velký křížek pak znamená preferenční hlas pro tolik prvních
kandidátů na jím označené straně, kolik je rozdíl mezi počtem zastupitelů
a počtem udělených malých křížků. (Příklad: „strana A“ dostane velký
křížek, „strana B“ 3 malé, potom hlas obdrží 3 označení kandidáti ze „strany
B“ a prvních 12 kandidátů ze „strany A“). Lze kombinovat i dále a malé
křížky udělit i kandidátům strany označené křížkem velkým, analogicky pak
platí výše zmíněná pravidla přednosti malých křížků.
Komu přijde výše popsané moc komplikované, nezoufá a svých preferencí
se snadno domůže pomocí max. 15 malých křížků (může jich být méně). A nesplete se…
Lístek je neplatný, pokud je na něm označeno více než 15 malých křížků,
nebo více než 1 velký křížek, nebo pokud není označeno vůbec nic.
V Poniklé kandidují 3 uskupení, ve všech případech s plnou kandidátní listi
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nou (stejný počet, jako je počet volených zastupitelů). Každé z uskupení kandidujících v Poniklé dostalo prostor pro vlastní představení v místním zpravodaji
v rozsahu do 4 stran. Na dalších stranách jsou programy stran uvedeny v pořadí
dle oficiálně přiděleného čísla pro kandidátní listinu.

Senátní volby
Poniklá spadá do senátního obvodu „Jablonec nad Nisou“, o křeslo v Horní
komoře Parlamentu ČR se uchází těchto 7 kandidátů (dle losovaného pořadí):
1. Šárka Kalvová (KSČM) – učitelka
2. Michaela Tejmlová (Senátor 21) – právnička a jablonecká zastupitelka
3. Jaroslav Zeman (ODS s podporou STAN) – senátor, majitel společnosti
Detoa a starosta Albrechtic
4. Michal Švarc (SPD) – strážník, živnostník
5. Pavel Žur (Nová budoucnost pro Liberecký kraj) – jablonecký radní a ředitel
divadla v Jablonci n. N.
6. Josef Chuchlík (ANO) – podnikatel
7. Jindřich Berounský (ČSSD) – jablonecký zastupitel a drážní expert
První kolo senátních voleb proběhne zároveň s komunálními volbami,
případné druhé kolo (pokud nezíská žádný uchazeč přes 50 % hlasů) bude
následovat o dalším víkendu, tedy 12.–13. října 2018. V senátních volbách lze
volit i na voličský průkaz mimo obec trvalého bydliště.
Při volbách do senátu má každý kandidát vlastní hlasovací lístek, který volič
vybere a umístí do volební obálky.
Kandidátní listiny pro komunální volby a první kolo senátních voleb budou
doručeny do všech domácností (v krajním případě je lze vyzvednout i přímo
ve volební místnosti), lístky na druhé kolo senátních voleb budou k dispozici
pouze ve volební místnosti.
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1. Tomáš Hájek, 35let
starosta obce Poniklá
bez politické příslušnosti
rychtář Kabinetu kerkonošské
slovesnosti,
principál Bažantovy loutkářské družiny

KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do zastupitelstva obce Poniklá
konané 5. - 6.října 2018
sdružení nezávislých kandidátů
PONIKELSKÉ OBROZENÍ

2. Jaromír Jirouš, 33let
architekt
bez politické příslušnosti
konšel Kabinetu kerkonošské
slovesnosti,
vedoucí táborů SDH Poniklá

9. Tomáš Nosek, 30let
strážce KRNAP
bez politické příslušnosti
člen Mysliveckého sdružení Kopanina

3. Jan Kubín, 35let
servisní technik
bez politické příslušnosti
starosta SDH Přívlaka,
člen Českého svazu rybářského a
Kabinetu kerkonošské slovesnosti

10. Václav Novák, 32let
podnikatel
bez politické příslušnosti
člen České speleologické společnosti

4. Ladislav Chlum, 66let
metrolog
bez politické příslušnosti

11. Jaroslav Sedláček, 47let
sádrokartonář
bez politické příslušnosti

5. Jaroslav Urík, 50let
auditor procesu výroby a logistiky
bez politické příslušnosti

12.Jaroslav Hlůže, 41let
obsluha CNC strojů
bez politické příslušnosti
osvětlovač Div. spolku J. J. Kolár při TJ
Sokol Poniklá, člen Motoklubu Poniklá

6. Jaroslav Čížek, 56let
mechanik
bez politické příslušnosti
smuteční řečník
provozovatel Bufetu Bahýnko

13. Vladimír Tryzna, 64let
autodopravce
bez politické příslušnosti
člen Kabinetu kerkonošské slovesnosti
člen Div. spolku J. J. Kolár při TJ Sokol
Poniklá a SDH Poniklá

7. Soňa Anna-Marie Fišerová, 46let
kontrolorka kvality
bez politické příslušnosti

14. Pavel Auersvald, 43let
nákupčí ve velkoobchodě
bez politické příslušnosti
člen včelařského spolku Poniklá
opatrovník Vítkova kříže a jeho okolí

8. Daniel Šír, 38let
strojař
bez politické příslušnosti

15. Kateřina Jiroušová, 30let
projektová manažerka
bez politické příslušnosti
konšelka Kabinetu kerkonošské
slovesnosti,

jednatel SDH Přívlaka, člen Div. spolku J. J.
Kolár při TJ Sokol Poniklá a Kabinetu
kerkonošské slovesnosti, přísedící okresního
soudu

muzikant a zpěvák Satori, režisér Div. spolku
J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá, člen Kabinetu
kerkonošské slovesnosti

správce ponikelkské knihobudky,
pokladník včelařského spolku Poniklá,
členka Kabinetu kerkonošské slovesnosti
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Ponikelské obrození – volební program 2018+
Vážení sousedé,
po čtyřech letech máte opět možnost zvolit své zastupitele, kteří budou
spravovat obecní věci veřejné. Jsme na vesnici, politika ve smyslu
parlamentních stran se nás, naštěstí, netýká. Nebudeme Vám proto předkládat
žádné obecné otřepané fráze, ale rovnou konkrétní úkoly, na jejichž plnění
bychom se rádi podíleli:
Škola
Největší výzvou pro následující volební období je zvládnutí rozsáhlého projektu
modernizace školní budovy a její přístavby. Nové specializované učebny na úrovni
21. století, bezbariérovost, v přístavbě v přízemí veřejné toalety pro náves
a v patře malý přednáškový sál s parametry kina a komorního kulturního
prostoru, posilovna, úprava prostranství za školou. Děti se mají opravdu
na co těšit! A nejen ony.
(získána dotace více než 20mil. Kč, vlastní podíl cca 8mil. Kč, zajištěné
financování, začátek stavby 2019)
Chodníky včetně nového osvětlení
Naplánovány jsou chodníky od Mejta po servis Hlídek. Po dohodě s ŘSD zajištěna
významná úspora tím, že veškeré odvodnění a obruby u hrany s vozovkou zajistí
ŘSD v rámci aktuálně prováděné opravy silnice I/14. První, byť provizorně
udělané, úseky tak významně zvýší bezpečnost chodců již v letošním roce, stavba
skutečného obecního chodníku pak bude moci plynule navázat bez dalších
zásahů do vozovky.
(vypořádány veškeré pozemky, hotová dokumentace pro územní řízení,
odhadovaný náklad 3 až 4 mil. Kč, předpoklad financování pomocí 90% dotace
SFDI)
Hasičská cisterna
Již končící zastupitelstvo rozhodlo o nutnosti připravit se na výměnu hasičské
techniky a řešit ji formou koupě nové cisternové stříkačky. Pokud dotace
dopadne, rádi ji využijeme.
(žádost o dotaci již byla podána – předpoklad několika let do uspokojení žádosti;
při kumulaci dotací z ministerstva a kraje by bylo možné získat 3,5 mil. Kč, zbylé
2,5 až 3 mil. Kč budou vlastním podílem obce)
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Opravy komunikací
Rádi bychom pokračovali v tempu oprav místních komunikací, v končícím období
bylo postaveno více než 1,5 km nových asfaltových komunikací vždy kompletně
včetně celého podloží! Vedle průběžných drobnějších oprav stávajících
komunikací bude opět většina prostředků použita na zpevnění zbylých dosud
prašných místních komunikací.
Rozšíření sítě vodovodu a kanalizace, posílení zdrojů vody
I nadále chceme každým rokem žádat o krajské dotace na postupnou obnovu
a rozvoj vlastními silami provozované vodovodní a kanalizační infrastruktury.
V různé míře rozpracovanosti jsou připraveny projekty na celé volební období…
Díky vlastnímu provozování udržíme nízké ceny vodného a stočného a ještě
budeme dále investovat do obnovy a rozšíření sítě.
(připraveny podklady k novému vrtu Horní Dola, vydáno stavební povolení
na propojení vodovodů Poniklá – Nová Ves vč. napojení lokality mezi Klárou
a Mejtem, vydáno stavební povolení na propojení kanalizační větve Cementárna
s hlavní ČOV, provedena studie rozšíření vodovodních řadů na Přívlace
vč.zakotvení těchto nových tras do rozvojových dokumentů obce)
Veřejný prostor na hřišti u Jizery a kolem kulturního domu
Se stejnou architektkou, která projektovala obnovu návsi, je připravován
obdobný plán pro hřiště u Jizery a okolí kulturního domu. U Jizery by mělo
vzniknout odpočinkové místo pro celou rodinu, u kulturního domu důstojný
a příjemný prostor s posílením možnosti parkování i venkovního posezení.
(hotová studie a rozpracovány dokumenty pro územní a stavební řízení)
Veřejné osvětlení na Přívlace
Ve fázi přípravy je kompletní výměna sloupů a svítidel veřejného osvětlení
na Přívlace od nádraží ČD až po Jilem.
(příprava projektové dokumentace, odhadovaný náklad cca 4 mil. Kč)
Bytové domy
Veškeré vybrané nájemné chceme i nadále vracet do bytových domů a s pomocí
dotačních možností pokračovat v jejich opravách. V pořadí na větší investice jsou:
čp. 54+55 „Pošta“ (výměna oken, zateplení, izolace - 2-3 mil. Kč) a čp. 262 „Vila“
(výměna oken, izolace, kanalizace - 1 mil. Kč)
Lávka přes Jizeru
Konečně by mohlo dojít na léta slibovanou výměnu lávky k nádraží, bude
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pěkná a se snadnější údržbou.
(lávka je vyprojektována, běží stavební povolení, odhadovaný náklad 2 mil. Kč)
Homole
Připravíme studii pro rozvoj letních aktivit na Homoli. Utápět další obecní zdroje
v zimním provozu nemá cenu, léto je ale mnohem perspektivnější.
Podpora spolků
Zachováme podporu místních spolků prostřednictvím grantového programu
ve výši 500 tis. ročně.
Územní plán
Dokončíme započatou změnu územního plánu vedoucí k vymezení nových ploch
pro bydlení.
Vyrovnané hospodaření
V končícím volebním období doplatila obec zbylé dluhy z let minulých a oddlužila
se. Veškeré dokončené projekty byly financovány ze současných rozpočtů (příp.
krátkodobým a do konce roku splaceným úvěrem), obec nemá dluhy! Za čtyři
roky bychom si to představovali také tak.
Menší projekty
Vedle výše uvedených větších záměrů, na které chceme v maximální míře
používat i získané dotace, se bude muset obec zabývat i desítkami a stovkami
menších oprav, úprav a zlepšení. O mnohých z nich víme, některé už řešíme,
o jiných ještě ani netušíme… Mnohé z nich si budeme schopni zvládnout
svépomocí díky stále profesionálněji (materiálně i lidsky) vybavené obecní
četě.

Závěrem
Ponikelské obrození má tu čest se již dvě volební období podílet na řízení
obce. Za tu dobu byly splaceny veškeré obecní dluhy (9 mil. Kč), zlepšil se
stav veřejné infrastruktury (zejm. místních komunikací a vodovodů),
veřejných budov (ZŠ, MŠ, kulturní dům,...) i bytového fondu. Získány byly
dotace ve výši přes 50 mil. Kč. Připraveny jsou zajímavé projekty na celé
další volební období. Děkujeme Vám za podporu kandidátů Ponikelského
obrození, kteří nabízí detailní znalost obecních problémů a nesou konkrétní
řešení pro další rozvoj naší čarokrásné vsi.
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Kandidáti do Zastupitelstva obce Poniklá
Sdružení nezávislých kandidátů
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PONIKLÁ

1. Ing. Petra Novotná
2. Marek Kulhavý
3. Ing. Petr Plichta
4. Tomáš Klikorka
5. MUDr. Ivana Havlová
6. Jan Jindřišek
7. Mgr. Jana Kázmerová
8. Ing. Vítězslav Schmidt
9. Ing. Jaromír Jirouš
10. Mgr. Barbora Kulhavá
11. Bc. Jakub Jirouš
12. Petr Hájek, DiS.
13. Renáta Pušová, DiS.
14. Ondřej Skalský
15. Kryštof Hájek

34 let
40 let
53 let
42 let
51 let
40 let
38 let
55 let
59 let
35 let
27 let
32 let
32 let
31 let
19 let

vedoucí oddělení rozvoje a investic
majitel rodinné firmy
OSVČ – geodet
vedoucí technické čety
lékařka
údržbář
vedoucí učitelka v mateřské škole
učitel na střední škole
OSVČ – stavební technik
překladatelka
webový vývojář
policista
učitelka v mateřské škole
OSVČ
student

Volební program
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PONIKLÁ
Vážení a milí spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů Poniklá, Vám tak jako v minulých letech, předkládá
kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva obce Poniklá. Od roku 1990 je to
již po osmé, co se členové a příznivci našeho sdružení nebojí vstoupit do věcí
veřejných, zapojit se do dění v obci a převzít za své rozhodování odpovědnost.
Již po dvě volební období zástupci SDH Poniklá zaujímají posty v organizačním
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složení obce (místostarostka, člen rady obce, zastupitelé). Po uplynutí osmileté spolupráce v radě obce se zástupci z řad Ponikelského obrození si můžeme
s pokorou říci, že se jednalo o vyrovnaný vztah, naplněný společným zájmem
a stejným úhlem pohledu. A tak je i nadále naším cílem, aby kandidáti Sboru
dobrovolných hasičů Poniklá zůstali v aktivním poli dění, dotáhli započaté projekty do zdárného cíle a započali přípravu pro akce navazující.

HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Během uplynulého volebního období se podařilo splatit veškeré dlouhodobé obecní závazky. V březnu tohoto roku se obec poslední splátkou oprostila od zadlužení. I přes pravidelné umořování splátek docházelo k rozsáhlé
investiční činnosti, při které jsme se sice nevyhnuli čerpání krátkodobých
půjček, tyto půjčky však byly spláceny došlými dotačními zdroji. I nadále je tak
naším cílem a zájmem spolufinancovat obecní projekty z různých dotačních
zdrojů - krajských, národních, ale i evropských grantů.

INVESTICE

Postupná renovace či chcete-li rekonstrukce obecních objektů a majetku zachovává odkaz minulé generace i pro generaci budoucí.
Komunikace – současný stav místních komunikací se postupně dostává z kate
gorie havarijní na uspokojivé, přesto však pasport místních komunikací obsahuje úseky, které si zaslouží větší investici, i nadále tak budeme podporovat
postupnou úpravu místních komunikací. Podporujeme výstavbu chodníku podél silnice I/14 a věříme, že se na její realizaci podaří získat finanční prostředky
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Samozřejmostí je pak spolupráce
s ostatními vlastníky komunikací, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Libereckým
krajem.
Bytový fond – podporujeme postupnou výměnu oken a dveří v obecních
budovách a využití národních a evropských programů v případě zateplování
veřejných objektů. Finance vybrané na nájemném je zapotřebí postupně investovat zpět do objektů.
Vodní hospodářství – podporujeme projekt přepojení stávajících obecních ČOV
na centrální ČOV, budeme usilovat o získání dotačních investičních prostředků
na realizaci tohoto projektu, samozřejmostí je pak modernizace do technické
ho vybavení vodovodu a kanalizace.
Odpadové hospodářství – je třeba zahájit postupnou obnovu a modernizaci stanovišť na tříděný odpad, při vytváření nových a obnovování stávajících
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sběrných míst se uvažuje také jejich vzhled, vybudované zpevněné plochy,
přístřešky kontejnerových stání budou působit nejenom na občany bydlící
v okolí, ale budou také motivovat ke třídění odpadů a udržování pořádku v okolí
kontejnerů.
Sport a kultura – naší snahou bude podpora sportovní a kulturní činnosti,
udržíme dotační program pro tyto činnosti. Velmi důležitá je podpora sportovišť
pro širokou veřejnost (modernizace stávajícího koupaliště, rozšíření dětských
hřišť apod.) a našeho jediného kulturního stánku – Kantýny.
Ochrana životů a zdraví občanů a majetku – podporujeme a usilujeme
o postupnou modernizaci vybavení a prostředků požární ochrany včetně
pořízení nového zásahového vozidla, k tomu využijeme dotační možnosti, které
nám nabízí Ministerstvo vnitra a Liberecký kraj. Budeme podporovat spolupráci
všech složek integrovaného záchranného systému.

ŠKOLSTVÍ

Uvědomujeme si, že školy jsou institucemi, které nějakým způsobem udržují
v malých obcích život. Zachování předškolního a školního vzdělávání v Poniklé
je nutností. Budeme spolupracovat s našimi školami a podporovat jejich další
rozvoj. V následujícím volebním období se budeme podílet na řádné realizaci
dotačně podpořeného projektu, který řeší přístavbu k základní škole, rekonstrukci odborných tříd a vybudování výtahové šachty pro zajištění bezbariéro
vosti budovy.

SPOLKOVÁ ČINNOST

Spolkovou činnost považujeme i nadále za základní kámen veškerého kulturního
a venkovského života v naší obci. Aktivita místních spolků je obdivuhodná a my
si jí velice vážíme, proto i nadále budeme prosazovat finanční podporu spolkových obecně prospěšných aktivit pomocí grantového programu. Samozřejmostí
je podpora (finanční, morální) stávajících celoročních akcí pořádaných místními
spolky, podporovat chceme i neorganizovanou sportovní činnost v obci.

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Naše obec se vyznačuje základní sítí služeb pro občany, tyto služby chceme
i nadále podporovat a usilovat o jejich udržení. Je pro nás důležité, aby občané
nemuseli za službami dojíždět do okolních měst. Fungující devítiletá základní
škola, mateřská školka, dům s pečovatelskou službou, obchody, prodejny a provozovny, ordinace praktického lékaře pro dospělé, děti a dorost, pošta, fungující a řádně vybavená výjezdová jednotka místních hasičů, to vše je tu pro Vás,
občany.
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ATRAKTIVNÍ OBEC

Pravidelná údržba obecních pozemků, zlepšování vzhledu veřejných míst, úklid
veřejného prostranství, to vše je potřeba k tomu, abychom se v Poniklé cítili
příjemně a byli jsme hrdí na místo, kde žijeme. Připravujeme projekty, které
nám atraktivitu obce zase pomohou o něco zvýšit, jde např. o renovaci prostoru
kolem KD Kantýna, rekonstrukce plochy za farou, modernizace hřiště u Jizery
nebo úprava prostoru za školou.
Vážení spoluobčané,
kandidátní listina Sboru dobrovolných hasičů v Poniklé nabízí vyvážený poměr
názorů a nápadů na další rozvoj naší obce, chceme být v jednání s Vámi
otevření, přístupní a naslouchat Vašim potřebám. Naši kandidáti, kteří usilují
o Vaši přízeň ve volbách, mají za sebou dlouhodobou a trpělivou práci nejenom
pro náš sbor, ale také pro obec. A právě tyto naše vlastnosti a schopnosti Vám
nabízíme při správě obce Poniklá.
Kandidáti Sboru dobrovolných hasičů Poniklá

21

POD HORAMI

červenec–srpen 2018

T. J. Sokol Poniklá: „Žijeme a bydlíme v Poniklé“
Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech Vám znovu představujeme program, se kterým se ucházíme
o Vaše hlasy při volbách do Obecního zastupitelstva. Program jsme neskládali
s cílem zalíbit se, proto v něm nenajdete obecné fráze, ale konkrétní aktivity
a opatření na zlepšení života obyvatel Poniklé.
Rodina a vzdělávání
• podpora školství v obci, kvalitní škola i školka jsou zásadní pro udržení
života v obci
• podpora práce s dětmi, podpora spolků či sdružení pracujících s dětmi
a mládeží
• podpora zachování provozu letního areálu s koupalištěm
• zřízení jeslí nebo mateřského centra pro děti do tří let
• zajištění pravidelného rozvozu jídla zejména pro seniory
Kultura a sport
• oživení kulturního a společenského života v obci, rozvoj zázemí pro kulturní
a sportovní aktivity - např. malé lanové centrum a oplocení hřiště Na vršku
nebo rekonstrukce hřiště u Jizery
• finančně podpořit několik „vybraných akcí“ pořádaných spolky v Poniklé,
aby mohl být zajištěn kvalitní kulturní či sportovní program a zázemí, tak
aby děti s rodiči nemuseli jezdit za vyžitím do okolních obcí – například
Dětský maškarní karneval, Loučení s létem, Pálení čarodějnic, MDD apod.
• nabídnout přednostně ponikelskou tělocvičnu zdarma místním spolkům
Životní prostředí
• zajištění a posílení náhradních zdrojů pitné vody
• kompletní dokončení kanalizace
• revitalizace hřbitova
• podpora třídění odpadů – zvýšení efektivity a rozvoj infrastruktury
pro třídění
• rozšíření péče o veřejná prostranství, zeleň, úpravu travnatých ploch
v obecním majetku, úklid v obci a budování míst pro odpočinek
• zkvalitnění zimní údržby silnic a včasnější protahování, včetně rozšíření
zázemí pro zimní údržbu
Rozvoj obce
• podpora aktivního zemědělství v obci
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financování sociálních služeb pro občany obce – „pojízdné pečovatelky“
podpora lékařských služeb v obci, včetně stomatologie
řešení využití a pronájmu kantýny, včetně dovybavení kuchyně
rekonstrukce lávky vedoucí k nádraží
zřízení autobusové zastávky „Na Mejtě“, oprava ostatních autobusových
zastávek
dokončení oprav obecních budov
dořešení majetkové situace u staré fary

•
•

Naši energii dáme nejen do naplnění těchto a dalších našich cílů, ale i do rozvoje a údržby toho, co v obci existuje a funguje. Naším heslem budiž: „Vyslechnout, porozumět, vysvětlit, pomoci“.
Kandidáti do zastupitelstva obce Poniklá
Poř. Jméno a příjmení
č.

Pohlaví Věk Povolání

1.

Mgr. Jiří Paulů

muž

36

ředitel SD Jilm

2.

Josef Bekr

muž

51

OSVČ

3.

Alena Šedá

žena

53

předsedkyně družstva KRP

4.

Ing. Miloslava Gembická

žena

46

vývojový pracovník Devro s. r. o.

5.

Karel Vrbata

muž

44

pracovník Devro s. r. o.

6.

Josef Zelinka

muž

37

policista

7.

Ondřej Krause

muž

30

vedoucí skladu

8.

Lenka Hájková

žena

48

hlavní účetní

9.

Bc. Vojtěch Scholz

muž

22

student (Elektroenergetika)

10. Markéta Hrubá

žena

48

kuchařka

11. Lenka Pelcová

žena

40

kadeřnice

12. Petra Skalská

žena

50

Rautis s. r. o.

13. Zdena Petrušková

žena

56

účetní

14. Bc. Martina Holubcová

žena

45

tajemnice TJ Spartak Rokyt. n. Jiz., z. s.

15. Ladislav Soukup

muž

60

dělník Devro s. r. o.
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OMLUVA
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Pod horami (květen–červen 2018) si v redakčním počítači
pěkně zařádil zlomyslný šotek a velmi drze Vás tak ochudil o zprávu „Co se děje
v Sokole“. Tímto se velmi omlouvám spolku TJ Sokol Poniklá i Vám, laskavým
čtenářům, za nezveřejnění článku a s pokorou tak nyní napravuji.
Hana Hájková, redaktorka

Co se děje v Sokole?
V úterý 12. 6. 2018 se v ponikelské tělocvičně sešli všichni příznivci pohybu, aby předvedli své méně či více náročné sestavičky, které se po celý rok
v kroužkách TJ Sokol učili.
Na začátku vystoupil se svými dvěma skladbičkami Sokolíček – děti
předškolního věku. Holčičky měly krásné žluté sukýnky a kluci je doplňovali
ve žlutých kraťasech. Roztomilé cvičení mělo i příznivce z řad malých
pozorovatelů – kdyby děti cvičily ještě chviličku, skupinka by byla určitě
početnější.

Poté nastoupily Pusinky, které v letošním roce oslavily 10 let od počátku
cvičení. Nacvičily skladbu Sweet kisses, se kterou v roce 2011 začínaly soutěžit.
Cvičení aerobiku vzniklo v roce 2008, ale na soutěže začaly Pusinky jezdit
od roku 2011 (první soutěž pouze ve čtyřčlenném složení na aerobikové
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soutěži „Poděbradská vánočka“ ve složení Eliška Fáborská, Klárka Gembická,
Šárka Holubcová a Klárka Šedá). Bylo to narychlo nacvičené vystoupení spíš jen
pro potěšení slečen a připomínka jejich soutěžních začátků.
Minipusinky poté předvedly svoji skladbičku „My se nedáme“, kterou
nacvičovaly celý školní rok a se kterou se zúčastnily několika soutěží. Výsledky
během soutěžní sezóny byly jako na houpačce, ale 3. místo na poslední soutěži
bylo velkým zadostiučiněním a krásnou tečkou za celoročním snažením.
V letošním roce pořádá ČOS 16. všesokolský slet. Skupina členů TJ Sokol
Poniklá se rozhodla nacvičit skladbu Siluety, se kterou vyrazí od 1. do 6. 7. 2018
do Prahy. Protože celek je 16 cvičenek, ale v Poniklé nacvičují pouze v dvanácti,
doplnily celek sestry z Lomnické TJ. Byly zároveň ochotné přijet do Poniklé,
aby mohla být skladba alespoň částečně přiblížena místním. Fialovo-růžové
kostýmy a stříbrné obruče slibují na velké ploše nevšední zážitek. I v provedení
šestnácti cvičenců snad byla skladba pro diváka zajímavá.

Závěr patřil nejzkušenějším – Pusinkám Poniklá. Se skladbou „Hledá se
žena!!“ dosáhly letos nevídaných úspěchů, z nichž snad největším je titul Mistra
ČECH na soutěži Taneční skupina roku v kategorii cheerleaders – junior.
Díky sponzorům – Josef Bekr, Krakonošův Ranč, Autoopravna Paska
a finanční podpoře TJ Sokol Poniklá a Obecnímu úřadu Poniklá můžou tyto
celky bez problémů fungovat a zúčastňovat se soutěží. Proto všem jmenovaným patří velký dík.
Velké poděkování patří také všem, kteří přišli a podpořili svým potleskem
všechny účinkující.
A v neposlední řadě se sluší poděkovat i rodičům za neutuchající podporu
a povzbuzování.
Martina Holubcová
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XVI. všesokolský slet s ponikelskou
účastí
Dvanáct ponikelských nadšenců v čele se Zdeňkou Petruškovou se rozhodlo nacvičit poměrně náročnou skladbu Siluety, autorek Elišky a Kateřiny
Karešových, s hudbou Pepy Bolana & Mandrage.
Skladba Siluety byla inspirována novým moderním tanečním směrem Hoop
dance, a to tancem s obručí. Obruč byla skládací, nabízela tak možnost cvičení
se složenou i rozloženou obručí a tím usnadňovala její převážení a skladování.
Stejně tak oblečení pro skladbu bylo zvolené s ohledem na cvičenky, a to
ve fialové a růžové barvě.
Skladba byla určena pro dorostenky a mladé ženy, nad čímž jsme mávli rukou. I náš bratr, Vítězslav, který chodí pravidelně cvičit aerobik a vždy s námi
skladby nacvičoval. Nacvičování práce s obručí bylo poměrně náročné, ale nakonec jsme všechny prvky zvládli.
Výsledky našeho cvičebního nadšení poprvé viděli naši sousedé dne
12. 6. ve sportovní hale školy. Společně s Pusinkami, Minipusinkami a malými Sokolíčky jsme představili zajímavou skladbu – snad se líbila, i když nás
vystoupilo pouhých 15 z celkového počtu 1240.

V tělocvičně společně se 4 cvičenkami z Lomnice

26

POD HORAMI

červenec–srpen 2018

Další vystoupení proběhlo 14. 6. na městském atletickém stadionu
v Turnově. Ve skvělé náladě jsme společně s dalšími 940 cvičenci předvedli
divákům na zcela zaplněném stadionu všech 11 sletových skladeb.
V prvním červencovém týdnu, od 1. do 6. 7. 2018, se uskutečnil
XVI. všesokolský slet v Praze v EDEN aréně ve Vršovicích. Od předchozích sletů
se v jednom momentu lišil – připomněl i 100. výročí vzniku našeho novodobého
státu a stal se součástí oficiálních celostátních oslav tohoto výročí, a ponikelští
Sokolové byli jejich součástí. K dalším sletovým akcím patřily především Sokol
Gala, přehlídka sokolského vrcholového sportu v O2 aréně, pódiová vystoupení, několik divadelních a loutkových představení, výstavy a další kulturní
a společenské akce. Většinu z nich jsme bohužel nemohli stihnout.
Zúčastnili jsme se Sletového průvodu městem a tradičního výstupu na Petřín.
Poté nás čekalo několik perných dnů secvičných ve velmi horkých dnech. Vystupovali jsme s naší skladbou v obou programech, které se od sebe lišily hromadnými příchody a odchody. Odměnou nám bylo to, že jsme měli možnost zůstat
na tribuně a celá hromadná cvičení ve dnech 5. a 6. července sledovat.
Pobyt v Praze jsme si užili náramně, díky Vlaďce jsme cvičební dres doplnili
dvoubarevně vyvedenými nehty – ve stejných barvách jako dres. Díky Víťovi
jsme se stali velmi populární skupinkou, ač nebyl jediným mládencem cvičící
tuto skladbu, jako jediný hrdě všude chodil s námi a v úboru. Díky babi Janě
jsme měli každé ráno připravenou kávu ke snídani, všude nás doprovázela

foto v Edenu s autorkou skladby
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a na vystoupení si pyšně oblékla sokolský kroj.
Posledním vystoupením na Krakonošových letních podvečerech v Jilemnici
v zámeckém parku jsme se s naší skladbou rozloučili.
Všichni jsme na sebe pyšní a tak vznikla naše dohoda, že za 6 let zase
budeme společně nacvičovat sokolskou skladbu – sice asi už ne pro dorostenky,
ale určitě si ze skladeb nějakou vybereme.
Za nácvičný tým napsala Míla Gembická
Tým: dvakrát Eva Holubcová a Jedličková, Lenka Scholzová, Víťa Schmidt,
Jitka Vrbatová, Jana Jindřišková, Vlaďka Macháčková, Zdeňka Petrušková, Petra
Skalská, Martina Holubcová a babi Jana Hájková

Vystoupení v Jilemnici, s Krakonošem

28

POD HORAMI

červenec–srpen 2018

Děti a dorost SDH Poniklá 2018
Letošní sezóna pro nás s Kryštofem Hájkem byla opravdu něco nového.
Už jsme nebyli ti, co běží za tým, ale ti, co se snaží tyto děti vést. Zkusit si to
z pohledu vedoucího je úplně jiné kafe, ale na druhou stranu to také přinese
mnoho nových zkušeností. Proto musím říci, že se v celku vydařila.
Jako každý rok jsme s dětmi jeli na první závody do Chlumce nad Cidlinou
na Chlumecký pohár. Tentokrát se zastoupením pouze ve starší kategorii. Děti
bojovaly až do konce. V požárním útoku obsadily 5. místo, ve štafetě dvojic
2. místo a ve štafetě 4 × 60 m obsadily 1. místo. Poté následovalo už jen čekání

na vyhlášení, které doprovázelo zklamání z nezdařeného útoku. Nebyly ale
ošizeny o konečné překvapení. Celkově se naši starší umístili na 1. místě a putovní pohár s námi opět odjížděl domů.
Koncem května jsme se vydali do Semil na okresní kolo Hry Plamen. Zde
se nám nedařilo zrovna tak, jak bychom si přáli, přesto jsme se ale nevzdávali.
Trestné body ve štafetě CTIF a PÚ CTIF nám trošku zavařily, ale přesto děti obsadily nádherné 2. místo v celkovém pořadí se stejným součtem bodů, jako
měli vítězové. To nám zajistilo postup do krajského kola.
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Krajské kolo se konalo o 14 dní později. Přijeli jsme v plném složení i přes
nepříjemnou nemoc jednoho ze soutěžících. Kvůli tomu jsme měli vypůjčenou
posilu z Jilemnice. No co si budeme, mohlo se nám dařit více. Děti obsadily 4. místo v branném závodě, 3. místo v požárním útoku, 4. místo ve štafetě
4 × 60 m, 1. místo ve štafetě dvojic, 1. místo ve štafetě CTIF a v požárním útoku
CTIF také 1. místo i přesto, že si ho musely zaběhnout dokonce čtyřikrát. Zkrátka
to bylo skoro nekonečné a pro ně velice náročné. Celkový součet bodů, tedy 14,
se shodoval se součtem bodů týmu z Těpeř. Těpeře si ale odnesly z požárního
útoku 1. místo, a tím bylo jasno. Postup na republiku nám utekl jen o fous, a tak
jsme brali opět 2. místo. Tím byla sezóna dětí také ukončena.
Složení týmu:
Tereza Buriánková
Kristýna Kunertová
Sára Kunertová
Nikola Jindřišková
Klára Pajerová
Jan Tomíček
Jaroslav Skalský
Adam Vrbata
Antonín Hlaváč
Josef Adámek
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Nesmím také zapomenout zmínit sezónu dorostu. Okresního kola se zde
zúčastnili Petr Novák (4. místo), Jana Krausová (6. místo) a také Vojta Holubec
a Sandra Šperlová, kteří se umístili na 1. místě a postoupili tak do krajského
kola. Velké štěstí měl Petr, protože se mu naskytla přeci jen možnost zúčastnit
se ho také. V krajském kole Sandra obsadila 2. místo a Petr 8. místo. Vojta místo
první, a tím se probojoval až na Mistrovství České republiky. Zde poté vybojoval
10. místo a zároveň své osobní rekordy.
Sandra Šperlová

Nohejbalový turnaj
V sobotu 28. 7. 2018 se za horkého dne uskutečnil již 26. ročník nohejbalové
ho poutního turnaje o Krakonošův knoflík. Právě asi ideální počasí bylo záslu
hou účasti jedenácti týmů, které se porvaly ve vyrovnaných zápasech o hlavní
cenu, kterou letos poprvé získal tým Kopyta ze Semil ve složení Hřešil, Procházka a Charvát.
Fandící diváci a hráči vytvořili skvělou atmosféru, kterou výborně a vtipně
komentoval již po několikáté Zdeněk Janeček. Vzhledem k horku, které panuje
toto léto, jsme naštěstí nikdo nepodcenil pitný režim z našeho skvělého kiosku,
takže nikdo nezkolaboval.
Chtěl bych poděkovat Krakonošovi, všem hráčům a organizátorům za skvělý
turnaj, který jsme si na závěr osladili výbornými koláči od manželů Skalských.
Vladimír Kraus

Tábor SDH Poniklá 2018
Po roční pauze jsme navázali
na tradici letních táborů SDH. Týden
od 4. do 11. 8. 2018 jsme trávili v chatkovém táboře v Ostružně
u Jičína. Sjela se nás poměrně velká
skupina čítající přes 50 dětí a vedoucích.
Tématem celotáborové hry byla

„Cesta kolem světa za 7 dní“. Společně
s dětmi jsme procestovali jednotlivé
kontinenty a dozvěděli se ledacos
o tamní přírodě, zvyklostech a historii,
mnohé jsme i vyzkoušeli. Luštili jsme
čínské písmo, skládali origami, ochutnávali exotická jídla, stavěli jsme pyramidy, uspořádali jsme závod mumií,
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hledali jsme zlato a zúčastnili jsme se
pravého karnevalu.
Koupali jsme se v přírodním
koupališti v areálu tábora i několikrát
denně, opékali jsme buřty, skládali
básně. Vzhledem k teplému počasí
jsme celodenní výlet redukovali
na návštěvu lanového centra ve stínu
stromů. Večerní program vyplnily děti

vtipnými scénkami. Na památku si
každý vytvořil své tričko.
Děkuji rodičům za důvěru, SDH
za materiální zázemí a všem vedoucím
za čas, nápady, trpělivost.
Míra Jirouš
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„Ponikelské“ hasičky v akci
Dvě stě v městě, tři sta z místa
dnes to bude velká jízda.
Poniklá to rozjede,
o bednu se popere!!!
Složení našeho družstva: Dana Butulová, Šárka Jiroušová, Lucie Schovánková,
Karolína Pajerová, Karolína Jónová, Lenka Prchlíková, Míša Vanclová, Lenka
Šestáková, Leona Vašíčková a trn z paty nám vytrhla Eliška Lukešová z Roprachtic.
Letošní sezóna začínala obvyklým způsobem, některé z nás se v dubnu účastnily Jablonecké haly, některé si šetřily síly na okrskové kolo. To se
letošní rok uskutečnilo 19. května v nedaleké Víchové, kde jsme stihly těsně
před bouřkou nastříkat do terčů a za deště pod střechou převzít zlaté medaile.
Mohly jsme se tak těšit na okresní kolo konané 30. června 2018 již tradičně
na turnovském stadionu Ludvíka Daňka.
Turnov se vždy zhostil hasičských soutěží jako pořadatel velmi dobře. Závodí
se nám tam hezky.
Na štafetě jsme prokázaly dobrou formu hned na začátku, časem 62,93 s jsme
braly jedničku, na stovkách jsme zapisovaly také jedničku se součtem 111,06 s.
Dařilo se zde Leoně Vašíčkové – 3. místo (18,55 s,), Lence Šestákové – 2. místo
(18,10 s) a i Šárce Jiroušové – 1. místo (16,11 s). Teď už by stačila jednička
z útoku a byly bychom spokojené.
Jenže… jak to tak bývá, útok… naše ohraná písnička… Zradil nás materiál
a o to větší bylo zklamání. Čas prvního pokusu 34,11 s stačil pouze na 5. místo
a my jsme s hlubokým oddechnutím mohly být rády, že jsme se součtem 7 „urvaly“ 3. místo, tudíž jsme mohly postoupit na kraj. Ještě že ostatní okresy mají
slabou účast a můžeme je z našeho semilského okresu doplnit. Jinak bychom
se na MČR dívaly jen z televize.
S velkým zadostiučiněním jsme odjížděly 14. července 2018 na krajské kolo
opět do Turnova. Doufaly jsme, že si zlepšíme trošku reputaci, jelikož z kraj
ského kola postupuje na republiku pouze první tým z každé kategorie.
Štafetu jsme ovládly s časem 62,99 s, na stovkách jsme se se součtem
109,69 s oproti okresu zlepšily, především díky platnému pokusu Míši Vanclové
– 3. místo (18,55 s), skvělému času naší krajanky Lenky Šestákové – 2. místo
(17,77 s) a Šárce Jiroušové – 1. místo, (15,74 s).
Na startovní čáru disciplíny útoku jsme se chystaly velmi rozechvěle, během
čtrnácti dní bylo nutné vyměnit spoustu součástek na mašině, jak se říká, bylo
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nutné prohlédnout „střeva“ naší mašiny, aby se nedostavila nějaká střevní potíž
a nedopadlo to jako na okrese. „Na místa připravte se, pozor, PIC!!!“ Útok byl
rozeběhnut, běží nás sedm a každá z nás musí provést správně své úkony, aby
dohromady všechno frčelo, koš zapojen, mašina nastartovaná, voda v hadicích,
plné terče a časomíra konečně stojí. Neskutečné se stalo skutečností, na disple
ji zůstalo svítit 23,06 s.
Obrovská radost, obávaný Bozkov náš čas nepřekonal a my jakožto ženy
z Poniklé jsme se mohly připravovat na republikové kolo, které letos pořádá
náš Liberecký kraj v Liberci. Budeme startovat se startovním číslem šestnáct.
Co je doma, to se počítá!
Letošní MČR pořádal Liberec, pro některé z nás už je to skoro domov. Proto
jsme tu nechtěly udělat ostudu, chtěly jsme předvést to, co v nás opravdu je.
Co je těžší, než prokázat své kvality na domácí půdě?
Mistrovství dobrovolných i profesionálních hasičů probíhalo ve dnech
24. – 26. srpna 2018. Většina z nás se ubytovala na zdejších kolejích na Harcově
a na stadion jsme dojížděly Arnoštem.
Páteční den byl vyhrazen především profesionálním hasičům, kteří se utkali
v disciplíně ve výstupu na cvičnou věž do 4. podlaží. Tato disciplína se stává
velmi atraktivní. Ve světě a postupně i u nás je regulérně zařazována v kate
gorii dorostenek, dorostenců i žen. Naší jedinou zástupkyní v této disciplíně
byla Šárka Jiroušová. Přes drobné technické nedostatky se dokázala po druhém
pokusu časem 7,72 s probojovat jako druhá v pořadí do závěrečného finále.
Tam se nedokázala vypořádat s náběhem a došlápla do prvního okna s časem
7,86 s jako čtvrtá v pořadí.
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Sobotní den byl již soustředěn na stovky a štafety. Z důvodu velkého počtu
závodníků zazněl první výstřel už v 8.00 h. Hadice připravené, rozdělovač
namazaný, přilba na hlavě, opasek utažený, proudnice za opaskem a tretry
řádně utažené. Ještě se symbolicky poplácat a jde se na start. Nezapomenout
zvážit hadice, abychom je neměly náhodou moc lehké, každá hadice musí mít
váhu minimálně 2 kg.
Stovky byly odstartovány. Běžely jsme v následujícím pořadí:
18,15 s
18,01 s
Eliška Lukešová
Lucie Schovánková
19,30 s
21,08 s
Dana Butulová
17,36 s
31,80 s
Lenka Šestáková
18,16 s
17,06 s
Šárka Jiroušová
16,04 s
15,52 s
Lenka Prchlíková
18,85 s
20,58 s
Leona Vašíčková
17,87 s
19,71 s
Michaela Vanclová
NP
NP
První pokusy jsme běžely na jistotu, abychom měly 6 zapsaných časů, což se
vyplnilo, a do druhých pokusů jsme šly s tím, že musíme každá stáhnout nějakou
tu desetinu, aby nás Michálkovice ani Chválenice (hlavní naše soupeřky) nedohnaly.
„Výborně!“ zaznělo z Timových úst, „Odvedly jste skvělou práci, první místo
ze stovek je doma!“
Za zpěvu písniček jsme se těšily na finálový běh, kam se probojovala naše
Šárka Jiroušová díky skvělému výkonu ve druhém pokusu, kde si vylepšila osobní rekord a zároveň posunula opět hranici toho národního na 15,52 s. Byla tak
nucena jít na dopingovou kontrolu, která byla na mistrovství poprvé. Vzhledem
k tomu, že již měla možnost absolvovat takovou kontrolu na mezinárodních
závodech, tak to pro ní byla drobnost a vrátila se mezi nás za necelé dvě hodiny.
Ve finále Šárka nezklamala a v konkurenci Petry Chovancové z Komárovic
a Karoliny Witozsové z Michálkovic protnula cílovou buňku s viditelným
náskokem a doběhla si pro zlatou medaili.
Dále byly na pořadu dne štafety. Jistící štafeta ve složení Míša, Lucka, Eliška
a Lenka měla potíže na sběru hadic, což se projevilo ve výsledném čase 73,21 s.
Neklesaly jsme na mysli. Druhá štafeta ve složení Lea, Lenka Š., Danča a Šárka
šla na jistotu a vše si pohlídala. Vyplatilo se. Krásný čas 61,69 s nás posunul
na krásné druhé místo za Michálkovice.
Nedělní den byl věnován královské disciplíně – požárnímu útoku. Se součtem
3 jsme se s Michálkovicemi dělily o první místo. Chválenice se součtem 6 byly
těsně za námi.
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Útoku jsme po krajském kole věnovaly poměrně velkou pozornost, proto
jsme šly na startovní čáru poměrně v klidu, věděly jsme, že to umíme, a když
si každá pohlídáme svůj post, nemůže to špatně dopadnout. Opak se stal pravdou. Po výstřelu jsme se rozběhly k základně, vše bylo zapojeno, mašina běžela,
proudařky na svých místech, ale voda nikde. Nešťastnou náhodou se odpojilo béčko z mašiny, protože gumičky téměř netěsnily a tlak vody jednoduše
béčkovou spojku z mašiny odpojil. Útok jsme sice dokončily, ale se zklamáním.
Zařadily jsme se s útokem na zadní příčky. Poslední naší nadějí byl druhý pokus
na útoku. „Teď, nebo nikdy!“ proběhlo nám všem hlavou. Béčko na stroj jsme
vyměnily a teď už opravdu záleželo na naší pevné psychice a koncentraci.
Se startovním číslem 16 jsme uzavíraly startovní listinu a pouze my jsme mohly
ještě zamíchat pořadím.

Samozřejmě jsme to neměly snadné. Druhý pokus byl skvěle rozběhnutý,
kluci věděli, jaký čas musíme zaběhnout, abychom se udržely na stupních vítězů.
Bohužel mašina, kterou si startujeme sami, běžela chvilku jen na půl plynu, což
ovlivnilo rychlost průtoku vody do natažených béček. S obrovským napětím
jsme čekaly na nástřik proudařek. „Ať už se ta zatracená časomíra zastaví“,
modlil se Tim s fanoušky, kteří ani nedutali. I přes drobné potíže jsme nastříkaly
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a po zvednutí bílých praporků jsme všechny spatřily na časomíře čas 25,10 s,
který stačil na druhé místo za Chválenicemi (součet umístění 7). Se součtem
5 jsme braly celkově zlatou příčku. „Je to doma!“ křičel Tim. Seběhly jsme se
do hloučku i s trenéry a neskutečně jsme zpívali a radovali se:
„Dvě stě v městě, tři sta z místa
dnes to byla velká jízda.
Poniklá to rozjela,
o bednu se poprala!!!“
...až do ranních hodin.
Ponikelským ženám a jejich velkým kamarádkám se poprvé podařilo vybojovat mistrovský titul, který s výjimkou jednoho roku držel již 12 let plzeňský
tým z Chválenic.
Moc děkujeme všem fanouškům, kteří nás podpořili v Liberci a i těm, kteří
nám drželi palce u televize. Děkujeme za krásné přivítání u ponikelské hasičárny
a že jste sdíleli naši radost.
Ženy SDH PONIKLÁ

Poděkování

paní Květě Kavánové za její několikaletou parkovou
úpravu okolních pozemků, které byly zarostlé jen plevelem.
Božena Jiroušová
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Listy z kronik
V roce 1951 napsal PhDr. V. Mattauch, pro zpravodaj připravil Miroslav Holubec

Ponikelské posvícení počátkem 17. století
Před posvícením obešli kostelníci jako správci ponikelského záduší všechny
sedláky a vybírali na záduší po jedné záměře ovsa a místo bochníku chleba
chtěli jeden groš čili tři krejcary. Ponikelské posvícení padalo vždy na neděli
po sv. Matouši (21. září). Slavilo se posvěcení chrámu po tři dny – neděli,
pondělí a úterý. Dobře se jim slavívalo, poněvadž jim padlo do září, do měsíce,
který dával hojnost všech darů země, z polí, ze zahrady, i z lesa a plnil stodoly,
sroubky, komory i sklípky.
Ten týden před posvícením měly nejvíce práce hospodyně. Od pondělka
až do pátku střídavě praly, smýčily, drhly, myly. Zatím jim hospodáři i se soudkem
piva přivezli z hornobranského panského pivovaru též kvasnice. V pátek ráno
hospodyně zadělávaly jen žitnou moukou na samožitný chléb a na nadívané
pečivo. Tentokrát žádná ze šetrnosti nepřimíchávala do těsta ovesnou mouku.
V kraji tam si pekli koláče pěkně z bílé pšeničné mouky, ale tady v horách by to
byl velký přepych a nehospodárnost i marnotratnost.
V sobotu se rozběhly děvečky a odrostlejší děti s posvícenským pečivem
k přespolním přátelům a uctivě je zvaly na posvícení do Poniklé. To už řezničtí
chasníci nebo ti mužští, kteří se trochu přiučili řezničině, podřezávali kozlíky
a kozičky, stahovali je, vyvrhli z nich droby a vnitřnosti, dělily je na půlky a čtvrtě.
Hospodyně zase současně zařezávaly drůbež, pařily ji, škubaly, vykuchávaly
a na čisto připravovaly na pekáče. Jakmile měly hliněné pekáče plné, vkládaly
je všechny najednou do roztopených pecí a tak upekly drůbež i kozí maso najednou pro nedělní posvícenský oběd. Po celý den přicházeli do statků a chalup
ponikelských domácností i přespolní žebráci, většinou starci a baby z podruží
(čeledín-zemědělský dělník, bydlící v nájmu u sedláka, který ho zaměstnával),
a nikde ten den nebyli odbyti s prázdnou. Pán Bůh požehnal a tak z křesťanské
lásky bylo nutno podělovati chudé.
V neděli po snídani, kyselu a nadívaném pečivu, byl obstarán jen dobytek
a kůň. Každý se strojil do svátečních šatů, neboť podle rozkazu rychtáře a vůle
vrchnosti musel jít do kostela na katolickou latinskou mši. Hospodyně šly hned
na ranní, aby pak mohly chystat posvícenský oběd. Hospodáři a chasa na hrubou. Rychtář byl na obou a bedlivě sledoval, kdo do kostela přišel, aby mohl
hlásit ty, kteří mši ze vzdoru a náklonnosti k zakázaným věrám evangelickým
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nepřišli na katolickou latinskou mši. Než se hospodáři z kostela vrátili, už měli
hosty, kteří přišli nebo přijeli na jednokoňských vozících z přespolních vsí
do Poniklé. Sotva hospodář hosty přivítal, už hospodyně zvala ke stolu. Polévky,
kaše, masa pečená i vařená, drůbež, nadívané pečivo a moučná jídla se střídala
s pivem až do večera za čilé výměny zpráv a neustálého pobízení hospodářova
a hospodynina. Asi za hodinu po západu slunce vzal hospodář hosty do krčmy
k muzice a poseděli tam až do půlnoci, občas si zatančili mezi mladou chasou,
která zůstala v krčmě dlouho přes půlnoc.
V pondělí strojila hospodyně k snídani lepší kyselo, neboť tam zakloktala
kolik vajec, podala k němu něco od masa vařeného nebo pečeného. Po snídani
musel hospodář s přáteli na hřbitov, který se prostíral kolem kostela sv. Jakuba Většího od osmiboké roubené zvonice vpředu až k roubené kostnici vzadu
k východu slunce a vyhledali hroby dědů, bab a jiných předků a přátel a ukazovali je malým dětem, připomínali jména a některé životní příběhy těch mrtvých
v těch hrobech. Hřbitov byl plničký, neboť byl to všeobecný zvyk navštěvovati
o posvícenském pondělí hroby zemřelých předků a přátel. Na vyzvánění
zvonem se hřbitov vyprázdnil a vše se nahrnulo do kostela. Po odsloužení
mše vyvedl pan páter jezuita všechny účastníky z kostela do staré kostnice,
kde kosti kadidlem okouřil a svěcenou vodou pokropil. Z kostnice vykročil pan
páter na hřbitov a za zpáteční chůze do kostela kropil a žehnal všechny hroby.
Po průvodě pak každý postál a pomodlil se u hrobu, kde odpočívali jeho drazí.
Pondělní oběd byl mnohem kratší než nedělní, neboť po něm přespolní hosté odcházeli nebo odjížděli do svých domovů. Zato muzika v krčmě začala hned
po nešpoře a kázání pátera jezuity a protáhla se dlouho do noci.
Úterý bylo počítáno ještě k posvícení, nepracovalo se a také dopoledne byly
ještě bohoslužby s kázáním a odpoledne nešpory a po nich zase muzika, trochu
slabší, neboť přespolní hosté už odešli a domácí už také nevydrželi tak dlouho
a zmáhala je únava. Ten den se vykonaly jen nezbytné služební práce při dobytku a někde se vyspávalo. Středou začínal zas všední život , ale práce se mnoho
neudělalo.

39

POD HORAMI

červenec–srpen 2018

Doporučení houbařům
Nastane období, kdy do českých lesů vyjede mnoho
houbařů a vozidla zanechají zaparkovaná na opuštěných
a odlehlých místech. Vozidla budou bez dohledu i několik
hodin a mohou se tak stát předmětem zájmu pachatelů.
Uvnitř stále majitelé zanechávají různé věci – doklady,
mobilní telefony, fotoaparáty a tašky. Bohužel i zdánlivě „bezcenná“ věc může
pachatele nalákat. Vy sami ovlivňujete to, zda se vaše vozidlo stane cílem
zlodějů. Zajisté nechcete nemilé překvapení v podobě rozbitého okénka či zámku. Pokud se chcete vyvarovat nepříjemnostem, zklamání a zbytečným ztrátám,
věnujte pozornost následujícím radám.
Než opustíte zaparkovaný automobil:
• proveďte kontrolu zajištění vozidla – uzavření oken, dveří i zavazadlového
prostoru
• neukládejte ve vozidle hodnotné předměty, především na viditelných
místech
• ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný pro úschovu cenných věcí
• uvnitř nezanechávejte rezervní klíče, doklady
• nezapomeňte na bezpečnostní systémy

Parkování
Policisté v rámci své činnosti kontrolují i zaparkovaná vozidla v lesních po
rostech a řeší i případy, kdy majitelé vozidla zaparkují před vjezdem na les
ní cestu a v místech, kde je parkování zakázáno. Řidiči, kteří parkují vozidla
na těchto místech, tak porušují zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích.
Řidiči se tak dopouštějí přestupkového jednání a v blokovém řízení jim může
být uložena pokuta do dvou tisíc korun.
Zkontrolovat a pokutovat vás je oprávněn také pracovník lesní stráže. Ten se
musí prokázat odznakem a může vám za porušení zákona uložit pokutu, nebo
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vás předvést na služebnu policie. Dále vám zanechá za stěrači lístek s časem,
místem a oznámením o přestupku a s informací o dalším postupu. Pokud řidič
nezareaguje, předává záležitost policii. Zákaz jízdy a stání motorovými vozidly
na lesních cestách vyplývající z lesního zákona jsou orgány státní správy lesů
povinny v případě jeho porušení sankcionovat, a to v souladu s ustanovením
§ 53 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(Lesní zákon).
Při porušení zákazu vjezdu do lesa podle lesního zákona hrozí ve správním
řízení pokuta až do pěti tisíc korun.
K zákazu vjezdu do lesa není potřeba umístit dopravní značky, ty zákaz
zdůrazňují. Platnost dopravních značek Zákaz stání a Zákaz zastavení může být
klidně i v úseku několika kilometrů.
Kde máte tedy zaparkovat?
Na místech k tomu určených. Dle zákona smíte zaparkovat u krajnice,
na hranici lesa, ale jen tak, aby zůstal volný průjezdný pruh o šířce alespoň tři
metry.
Pátrání po osobách
V uplynulých letech policisté pátrali po několika osobách ztrace
ných při hledání hub v lesních porostech. Realizovali pátrací akce, do kterých
byli zapojeni policejní psovodi i vrtulník. Houbařům doporučujeme, aby
navštěvovali místa, která znají.
Doporučení Policie ČR – než se vydáte na procházku do lesa či sběr hub:
• noste při sobě mobilní telefon s dostatečně nabitou baterií (především
rada pro starší občany pro případ, že dojde k jejich zranění nebo nevolnosti
a mohou si tak přivolat pomoc)
• mějte s sebou kompas i podrobnou mapu, když neznáte dokonale okolí –
můžete ztratit orientaci v terénu
• přiberte náhradní oblečení – pokud dojde ke změně počasí v průběhu pohybu v lesních porostech
• nemocní, kteří užívají pravidelně léky, vezměte tyto s sebou
Při záchraně života jde o minuty. Pro rychlý příjezd záchranné služby (nebo
přílet vrtulníku) je důležitá přesná znalost místa zásahu. K tomu slouží aplikace
„Záchranka“, kterou lze velmi jednoduše nainstalovat do mobilního telefonu.
Aplikace je přímo napojena na systémy záchranných služeb v ČR. Po stisknutí
nouzového tlačítka vytáčí číslo 155 a zároveň odesílá záchranářům nouzovou
zprávu s vaší polohou a dalšími informacemi. Až telefonické spojení s linkou
155 zajistí 100% výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte na horách, aplikace
Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i Hor-
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ské službě v dané oblasti.
Bližší informace naleznete na internetu www.zachrankaapp.cz
por. Mgr. Lenka Dvořáková Koordinátor prevence kriminality
KŘP Libereckého kraje

Proč v sanitce nemusí být vždy lékař
„Ale vy nejste lékař! Čekali jsme
lékaře. A to mi ani nedáte prášky nebo
nenapíšete recept?“ I s takovými
reakcemi se dnes bohužel pracovníci
zdravotnické záchranné služby setká
vají. A nejsou to případy ojedinělé.
Mnozí lidé si bohužel stále záchranku
zaměňují za lékařské služby v pohodlí
domova.
Záchranář je ale označení
pro člověka, jehož úkolem je
zachraňovat osoby, zvířata i věci
před nebezpečím nebo poškozením.
Hlavním úkolem záchranářů je

zachraňovat lidské životy. Sanitka
není zmenšená nemocnice, ba ani
laboratoř, nedisponuje diagnostický
mi přístroji, jako je ultrazvuk, rentgen, CT a další technikou, kterou lékař
potřebuje k přesnější diagnostice
problému. I léky, které jsou v sanitce
k dispozici, mají poměrně omezený
charakter a není jich mnoho. Téměř
všechny jsou navíc určeny k injekční
aplikaci, aby jejich nástup byl co
nejrychlejší. Podporují životní funkce,
tlumí bolest, uklidňují. Záchranář ani
lékař Zdravotnické záchranné služby
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nemůže odejít od pacienta a nechat
mu krabičku léků, nedisponuje ani recepty, kde by mohl léky předepsat.
Zdravotnická záchranná služba
je přednemocniční péče – jejím
hlavním posláním je tedy záchrana
života a primární ošetření, v případě
potřeby pak následné předání
lékařům v nemocnicích, kteří již mají
potřebné diagnostické možnosti,
přístroje a možnosti léčby.
Proč tedy v sanitě nemusí jezdit
lékař? V rámci přednemocniční péče
není tak velký rozdíl, zda k vám přijede
lékař či zkušený záchranář, oba se
budou snažit udělat to nejlepší, co
v danou chvíli mohou. Zdravotnického
nelékařského personálu je na záchrance
nejvíc, pracují zde zdravotní sestry se
specializací a zdravotničtí záchranáři,
tedy absolventi bakalářského studia nebo absolventi tříletého studia
na vyšší odborné škole.

Pokud k pacientovi přijede sanita
bez lékaře, posádka má vždy možnost
(v některých případech povinnost),
s ním situaci telefonicky konzultovat.
Lékařů na Zdravotnické záchranné
službě pracuje méně a vyjíždějí za pacienty pouze v případech, kdy má jejich
přítomnost opodstatnění. Operátoři
na tísňové lince navíc situaci u všech
případů vždy sledují a ve spolupráci
se záchranáři vyhodnocují a mají
možnost lékaře v případě potřeby vyslat na místo.
Letošní letní měsíce byly pro Zdravotnickou záchrannou službu velmi
náročné. Každá z třiceti posádek
ve službě za svou dvanáctihodinovou směnu vyjížděla k pacientům
v průměru devětkrát.
Michal Georgiev, ZZS LK

Někdy nehouká sanitka, ale přilétá
vrtulník
Přemýšlíte někdy, jak se záchranáři dostanou do těžce přístupného terénu
bez cest a silnic? Nebo proč k „obyčejné“ mrtvici letí vrtulník? Letecká záchranná služba je nedílnou součástí zdravotnické záchranné služby. V České republi
ce funguje v současné době deset středisek, odkud vzlétá vrtulník k záchraně
života, sídlo liberecké letecké záchranky je na letišti Liberec.
Vrtulník Kryštof 18 (jméno dostal podle sv. Kryštofa, patrona poutníků,
řidičů, letců či leteckých záchranářů, číslo 18 je pořadové číslo vzniku LZS
Liberec v tehdejším Československu) zasahuje především na území Libereckého
kraje a je provozován pouze ve dne.
Stejně jako záchranáři pozemní, i letečtí jsou řízeni dispečinkem. Ten je podle potřeby vysílá buď k zásahům do nepřístupného terénu nebo k pacientům,
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kteří vyžadují co nejrychlejší transport do nemocnice. To může být právě příklad
oné mozkové mrtvice, kdy je nutné, aby se pacient na ošetření do iktového
centra dostal co nejdříve tak, aby byly maximálně sníženy možné následky.
Výzva ke vzletu vždy přichází ze zdravotnického operačního střediska,
které vysílá adekvátní pomoc na místo události na základě vyhodnocení informací od volajícího. Již během hovoru s volajícím upozorní operátoři posádku
na připravovaný vzlet. Pilot s mechanikem startují motory vrtulníku, poté nastupuje lékař a záchranář s podrobnými informacemi, a během dvou minut
odlétají. Na místě zásahu pilot s pomocí celé posádky vybere nejvhodnější
místo k přistání. Záchranáři ošetří pacienta a lékař rozhodne o způsobu transportu a směřování do zdravotnického zařízení. V případě transportu pacienta
do Krajské nemocnice v Liberci přistává vrtulník na nově vybudovaném heliportu přímo v areálu nemocnice, kde je pacient předán zasahující posádkou
vrtulníku přímo ošetřujícímu týmu.
Při zásazích s využitím podvěsu LZS Liberec úzce spolupracuje s Horskou
službou Jizerské hory a Krkonoše. Od roku 2005 létají záchranáři moderním
dvoumotorovým vrtulníkem EC 135 T2, který je pro záchranné činnosti využíván
po celé Evropě.
EC 135 T2 je dvoumotorový vrtulník, s cestovní rychlostí asi 230 km/h
(maximální 287 km/h). Zdravotnická zástavba vrtulníku je upravena pro tři až
čtyři členy posádky a jednoho pacienta. V tomto složení posádky, a s daným
zdravotnickým vybavením, je vrtulník schopen letět přibližně 1,5 hodiny, což
je zhruba cesta do Prahy a zpět s rezervou pro další zásah v Libereckém kraji.
Michal Georgiev, ZZS LK
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HLEDÁME
PRACOVNÍKY PROVOZU KONFEKCE / ŠIČKY
NÁPLŇ PRÁCE
Práce ve výrobním procesu jako pracovník provozu textilní výroby.
Výroba osobních ochranných prostředků pro práci ve výškách a pro sportovní lezení.
NABÍZÍME
- práci ve výrobním procesu jako pracovník provozu textilní výroby v Semilech a v Poniklé
- příplatky za práci přesčas, pružná pracovní doba (podle skutečných potřeb – pro zajištění
dětí v MŠ a ZŠ)
- příspěvek na podnikové stravování, zaměstnanecké slevy na nákup Singing Rock vybavení
v podnikové prodejně, příspěvek na penzijní připojištění po 1 roce ve ﬁrmě
- masáže pro zaměstnance, možnost využití boulderové stěny
- měsíční mzda (dle výkonných norem) 13.500,– až 17.500,– Kč, plný úvazek
PŘEDPOKLADY
- manuální zručnost, pečlivost
- SŠ vzdělání v oboru výhodou
- ochota učit se novým věcem
- týmový duch, časová ﬂexibilita
Nástup možný IHNED.
Rádi Vám uvedené informace upřesníme a rozšíříme.
KONTAKT
Ing. Jiří Čermák, Singing Rock s.r.o., Poniklá
e-mail: george@singingrock.cz
tel.: +420 775 282 092

www.singingrock.com

VIII.

Tuláčkovy slavnosti

PERLARSKÉ
K poctě Jana Hajny, prvního ponikelského perlaře

v sobotu
29. září 2018

Tuláčkova náves v Poniklé
13:00 – Zahájení trachtace, zdravice, pozdní oběd
13:30 – Krkonošský horal - písničky a tance krkonošských řemeslníků
v podání vrchlabského národopisného souboru

14:30 – Největší ozdoba na světě - příprava
15:00 – Ruda Hancvencl - V jednom lese v jednom domku - loutková pohádka
pro celou rodinu

15:30 – Perličkové ozdoby z Poniklé - slavnostní křest nové knížky
15:50 – Tříbro chudejch aneb jak dal Krakonoš lidem perlařské řemeslo divadelní hříčka na motivy poudačky Marie Kubátové

16:30 – Největší ozdoba na světě - realizace
17:00 – Suffering Souls - rockový nářez
// Pořádá Kabinet kerkonošské slovesnosti ve spolupráci s firmou Rautis
// Bohaté občerstvení zajištěno!

Barbora Kulhavá

PERLICKOVÉ
OZDOBY
Z PONIKLÉ
// Historie a současnost unikátního řemesla
// Příběhy perlařských rodin
// Návody na výrobu perličkových ozdob

KREST
KNIHY

v sobotu
29. září 2018 od 15:30
Tuláčkova náves v Poniklé

Křest proběhne v rámci VIII. Tuláčkových slavností,
věnovaných prvním ponikelským perlařům a jejich řemeslu.

// Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Divadelní spolek
J.J.Kolár Poniklá
Vás zve na premiéru divadelní komedie
od Roberta Thomase

OSM ŽEN
Režie: P. A. Holubcová

Kdy: 27. 9. 2018 od 19 hod.
Kde: Kulturní dům Kantýna
Vstupné 70/40
Bar bude otevřen od 18 hod.

